
 לא אפילו להתבונן. היד. ההיא בפעם
 והתבוננתי. מהצד, עמדתי פשוט הבסתי.

 נוספת, פעם לשם שאחזור לי ברוד היה
 וחזרתי נבוכה הייתי הראשונה בפעם אבל
לאירופה.״ מייד

 פנימי חופש
חיצוני וחופש

 היפי אורח־חיים שכמיסגרת **ובן
 סביב עולמה כל התרכז שניהלה, כזה

 המוסיקה וסביב וחשיש, מריחואנה עישון
 על פורטת עצמה מצאה רובין והאמנות.
 עושה לא ובעצם ■שירים כותבת גיטארה,

כלום.
 חופשיה. היתד. היא — מכל והחשוב

 שהיא מי עם לארץ, מארץ לעבור חופשיה
 לישון, חופשיד. רוצה• שהיא ולאן רוצה

 ■מודה היום להתבטל. לעבוד, לקום, חופשיה
 את -שכן חיצוני. חופש זה היה כי רובין

 רק להכיר למדה האמיתי הפנימי החופש
מאוחר. יותר הרבה
 צרפת, ספרד, את לחרוש המשיבה היא

 יוון, תורכיה, גרמניה, שווייץ, אנגליה,
 שאליה מרוקו, את ובעיקר תאילנד, פרם,

בעבותות־אהבה. נפשה נקשרה
 סיבה מאותה לאוסטרליה, חזרה שוב ואז

ה הקודמת: בפעם לחזור אותה שהניעה
הכסף. היעדר או — כסף

 שמייד מובן לעבוד. החלה באוסטרליה
 בית- את ועזבה משלה, דירה לה שכרה
 מאד. והצליחה בדוגמנות עסקה היא הוריה.

דוגמנית־צילום הפכה ביותר קצר זמן תוך
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ארו לטיולים ־ניאל1 ילדתה את לקחת מרבה והים, השמש את

נל מאמינה רוחה, על העולה כל עושה היא החוף. לאורך כים
 לובשת בילבד, צימחתי אוכל אוכלת מהרג׳י־ג׳י, בגורו הבת

בעולם. לשוטט ומרבה ויוצאי־דופן, שקופים מקוריים בגדים

בואש־פי־ המתגוררת פסי וידידתה רובין,ברחוב השתוללות
 עושות לא הן משוחררות. בחורות הן נה,

 לטפס להן בא כאשר משתוללות. הן להשתולל, להן כשבא אחד. לאף חשבון
עליהן. שיגידו מה ולעזאזל מכוניות על מטפסות הן — מכוניות על

י

י

י

 מודעות־פיר- עיטרו ותטונותיד. מבוקשת,
ושערי־שבועונים• סומת

 אימצד. במלבורן חאנשים־היפים חברת
פופו בחודד. חפכד. קצר זמן ותוך אותר.,
 בכל סעדת חמסיבות, בכל שרקדד. לרית

 את בנוכחותה וקישטד. היקרות המיסעדות
הנוצצים. האירועים כל

וש אהבה ילדת ״הייתי :רובין מספרת
ה מאירופה היישר טרייה שהגיעה לום,

 סידרה עברתי פופולארית. הפכתי נאורה.
ולב ואירועים, סמים חברים, מאהבים, של
 דייוויד בשם צעיר בחור עם התחתנתי סוף

 שלא.אהבתי לא טהור. חישוב מתוד קליין,
 תקופה באותה איתו •שהנישואין אלא אותו,

לע בעולם ביותר הנכון הדבר עבורי היו
 הקמתי דייוויד עם יחד עשיתי. וכד שות,

ש מראש ידעתי למוצרי-עור. בית־חרושת
 גדול. משהו תוליד לביני בינו השותפות

בוטי המיישר. בבעלותי היו קצר זמן תוך
 הפד המיצדך שהפכו מגפיים ייצרתי קים.

במלבורן. פולדי
 בסים על בית-החרושת עבד ״בתחילה

 שעם הבנתי תיכף־ומייד אבל קומונה, של
 הם כסף. עושים לא פריקיים טיפוסים

 רוצים שהם מה כל לעבוד, מכדי עצלים
 נפטרתי אז מוסיקה. ולשמוע לעשן זה

עצמאית. והפכתי מכולם
 לי נמאס מטריאליסטי. בטריפ ״הייתי

לעשות מה אין מכסף וחוץ ענייה, להיות

 השנייה, בשנה אותה ואהרוס אחת, בשנה
 שיספיק כסף זה רוצה שאני מד. שכל מפני

 ולא בכיף לחיות כדי החיים, לכל לי
בעושר׳.״

 גיסו ״תמיד
אותי!״ לאנוס

 עשרים בבית־החרושת העסיקה וכין ף*
 מכונה עם התחילה היא פועלים. 1

 היא מכונות. הוסיפה לאט ולאט אחת,
 לה היתד. לא אך מגפיים, אלפי ייצרה
לצ נכנסה והיא סוליות, לתפירת מכונה

 עבור ושילמו שקנו לקוחות אותם כל רות.
 בתלונות אליה באו מלא, בכסף המגפיים

בחזרה. כספם את ודרשו
ברירה, לי ״היתד. נבהלה. לא רובין אבל

 ולהחזיר שנים 10 באוסטרליה להישאר או
 רווח, עם המקום את לעזוב או הכסף, את
 עזבתי ישרה, אשודעסקים כל כמו אז
הרווח.״ עם

 כש- בתה. דניאל, נולדה קודם־לכן עוד
 תקפה שמעות שישה בת היתד. דניאד.

 היא קדחת־הנסיעות. שוב שלה האמא את
 נולדה, זה שאך הילדה את לקחת החליטה
 ההרפתקות סידרת לדי-וקו. איתה ולנסוע
 לס- עשוייה במרוקו, ׳;יל יד:• רובין שעברו

טובה. יהודיה אם כל של שערה את מר

 היה נדבות. שם וקיבצתי למראקש טרמפ
יש בלידה שהסתכם סכום־כסף בדיוק לי

 אבל הערבים, עם התיידדתי אחת. ראלית
 אותי, לקנותי שרצו או אותי. שיגעו הם
גמלים. 10 תמורת דניאל, את או

 אותי, לאנוס ניסו איתי, התחילו ״תמיד
 בכל .10 בני ילדים אותי. לשדוד ניסו

 הם ילדים. של קבוצה אחרי הלכה מקום
 המלון, פתח את צאתי מרגע אחרי עקבו

 המצב הגיע לבסוף אליו. שחזרתי עד
לאכול, מד. היד, לא שלדניאל כך לידי

 מבקבוק, חלב שתתה עוד היא ובסך־הכל
 טמרפ לקחתי אז תינוקת, ממש היתד. כי

 בעיר, מפואר הכי למלון נכנסתי לטאנג׳יר.
 הכסף כסף. לי ישלח שדייוויד וחיכיתי

 ימים.״ עשרה כעבור הגיע
 את לעזוב נאלצו קליין כשבני-הזוג

 נידזילנד, דרך זאת עשו הם אוסטרליה,
 אין לאוסטרליה ניו-זילנד בין בגבול כי

 משם אוסטרלי. מאזרח דרכון מבקשים
 לו־ הקטנה כשדניאל לתאילנד, המשיכה
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כטף. עשיתי אז באוסטרליה.
 לו: אמרתי דייוויד, עם ״כשהתחתנתי

 ועצמאית, מאד עשירה אהיה ,אני
אותה אבנה אני אימפריה. לנו אבנה ואני

באוסטרל חיל עשתה שלדבריה, למרות
 פרוטה ללא במראקש רובין נתקעה יה,

 מאנשים, כסף לקחת נאלצה היא לפורטה.
ב־ ״נסעתי רובין: מספרת נדבות. ולקבץ

הקטנה דניאל
הולכת בעולם, במסעותיה

 לדייוויד מנישואיה רובין של בתה היא השנתיים בת
 אמה אל תמיד המתלווה דניאל, האוסטרלי. קליין

לציוויליזציה. להתרגל ולומדת ישראלי לגן־ילדים כעת
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